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يران 150تطالب بـ"إسرائيل"  .1  مليار دوالر لتعويض أموال اليهود في الدول العربية وا 
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، ، أن 16/12/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمذكرت 

، عن المشروع السري الذي تقوم به "إسرائيل" منذ عامين، لتعويض أموال اليهود اإلثنينصباح اليوم 
يران. ، بالتفاوض مع بعض وذكرت الصحيفة العبرية، أن "إسرائيل" بدأت منذ عامين بالدول العربية وا 

 الدول العربية، لدفع تعويضات عن أموال وممتلكات اليهود الذين هاجروا منها.
وقالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن "إسرائيل" قدرت قيمة هذه األموال والممتلكات التي تركها اليهود في 

لى أن عملية وأشارت الصحيفة، إ مليار دوالر، وستطالب بتعويضها. 150الدول العربية، بقيمة 
، وتم إقرار قانون المطالبة بتعويض يهود الدول العربية بالعام 2002تقدير األموال بدأت بالعام 

 .2017، وبدأت المفاوضات مع الدول العربية بالعام 2010
يتسحاق هيرتسوغ رئيس الوكالة ، ترجمة خاصة، أن 17/12/2019، القدس، القدسوأضافت 
اء، إن الوكالة ستعمل على معالجة قضية الممتلكات اليهودية الموجودة في قال اليوم الثالث اليهودية،

يران والتي قال إنها تقدر بـ   مليار دوالر. 150الدول العربية وا 
ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن هيرتسوغ قوله، إن الوكالة اليهودية تعتزم عقد مؤتمر في 

وأضاف "من المهم أن تتم معالجة هذه  ادة الوعي بشأنها.المستقبل القريب لمناقشة هذه القضية وزي
 المشكلة على مختلف المستويات".

 6.7مليار دوالر من إيران،  31.3ووفق ما تم حصره إسرائيلًيا حتى اآلن، تتوزع تلك األموال على 
والر مليون د 700مليار دوالر من سوريا، إلى جانب  1.4من اليمن، و 2.6مليار دوالر من ليبيا، و

 من دول أخرى.
وقال وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس، ال يمكن تجاهل قضية "الالجئين اليهود" الذين كانوا 
يعيشون في بلدان عربية منذ قرون، وأجبروا على "الهروب"، بينما يتم الحديث عن الفلسطينيين بأنهم 

 ينصف اليهود "الالجئين". وفق وصفه. الجئين. معتبًرا ذلك يخدم الدعاية الفلسطينية، وال
وكان داني دانون سفير إسرائيل لدى األمم المتحدة كشف منذ نحو أسبوعين أنه يعتزم تقديم مشروع 

يران.  قانون إلقراره حول االعتراف بقضية "الالجئين اليهود" من الدول العربية وا 
 

 ة: إجراء االنتخابات داخل القدس غير قابل للمساومة أو التفاوض وال انتخابات دونهاأبو ردين .2
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن قضية إجراء االنتخابات : رام هللا

 ذلك.تصويتًا وترشحًا داخل القدس الشرقية غير قابلة للمساومة أو التفاوض، وال انتخابات دون 
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وأضاف أبو ردينة، في تصريح له مساء اليوم االثنين، أن موقف الرئيس محمود عباس والقيادة 
الفلسطينية من قضية القدس ومقدساتها هو الذي أفشل صفقة القرن، وهو أيضا الذي أفشل الدولة 

 ذات الحدود المؤقتة، وأنه بدون القدس ال دولة وال سالم وال استقرار ألحد.
 16/12/2019، باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األن

 
 اشتية: ننتظر الرد اإلسرائيلي بشأن االنتخابات في القدس ولن نقبل أن ال تكون جزءا منها .3

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "الرئيس محمود عباس أطلق مبادرته من أجل عقد : رام هللا
بشأن عقد  اإلسرائيليافقت عليها، ونحن ننتظر الرد االنتخابات في فلسطين، والفصائل الفلسطينية و 

 االنتخابات في القدس، ولن نقبل أن ال تكون القدس جزءا من االنتخابات الفلسطينية".
ضاءة شجرة الميالد الذي أ  .قامته وزارة الخارجية والمغتربينجاء ذلك خالل كلمته في حفل استقبال وا 

والضغط على إسرائيل للسماح بعقد االنتخابات في القدس،  وأضاف رئيس الوزراء: "نطالبكم بالتدخل
ونريد منكم المشاركة لتكونوا جزءا من عملية االنتخابات والمراقبة عليها، ونريد العودة لوحدة الوطن، 

نهاء الفرقة الجغرافية والديموغرافية في الوطن".  وا 
 16/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تطالب العرب باستخدام لغة المصالح مع البرازيل بعد فتحها مكتبًا بالقدس لطة الفلسطينيةالس .4

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب ": العربي الجديد"رام هللا ــ 
جاريا في عريقات، اليوم االثنين، الدول العربية باتخاذ مواقف جدية ضد البرازيل لفتحها مكتبا ت

وأوضح عريقات، في حديث إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن حجم التبادل  القدس المحتلة.
مليون دوالر لصالح البرازيل، بينما  390مليارا و 17التجاري بين الدول العربية والبرازيل يصل إلى 

المصالح مع الدول  مليون دوالر، مؤكدا أن على الدول العربية أن تتعامل بلغة 700مع إسرائيل نحو 
 التي تنقل سفارتها إلى القدس.

من جانبها، وصفت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، افتتاح 
البرازيل مكتبا تجاريا لها في القدس المحتلة بـالخطوة المستفزة والخطيرة، مشيرة في بيان لها، اليوم 

الالمسؤولة وغير القانونية من قبل الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو االثنين، إلى أن هذه السياسة 
وحثت عشراوي، الدول العربية واإلسالمية  ستجر المنطقة نحو المزيد من العنف وعدم االستقرار.

على تنفيذ قرارات القمم العربية واإلسالمية بهذا الخصوص، بما فيها قطع عالقاتها كافة مع البرازيل، 
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نقاذ فرص السالم  كما دعت المجتمع الدولي للتدخل فورًا لوقف هذه الممارسات غير الشرعية، وا 
 واالستقرار قبل فوات األوان.

لك، أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن وزير في غضون ذ
الخارجية العراقي ورئيس مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الحالية، وجه رسالة واضحة إلى 
وزير خارجية البرازيل لمطالبته بالتراجع عن خطوة بالده األخيرة بافتتاح مكتب تجاري في القدس 

 المحتلة.
وأكد المالكي، في حديث إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم، أن التحركات الفلسطينية ستتواصل 
على مختلف األصعدة، مع دولة البرازيل من خالل السفارة الفلسطينية هناك، مع البرلمان والقوى 

اخل، مؤكدا أن السياسية والغرفة التجارية البرازيلية العربية، لدرء المخاطر واستمرار الضغط من الد
سرائيل ال يرتقي إلى أي مستوى مقارنة بالتبادل التجاري بين البرازيل  التبادل التجاري بين البرازيل وا 

 والدول العربية.
 16/12/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 دعوات فلسطينية لعقد االجتماع القيادي قبل المرسوم الرئاسي حول االنتخابات .5

ف الهور: تؤكد مصادر قيادية مطلعة أن المرسوم الرئاسي الخاص أشر « القدس العربي» –غزة 
بإجراء االنتخابات لن يكون في المنظور القريب، بسبب عوامل عدة أهمها عدم تلقي ردود إسرائيلية، 
تضمن مشاركة سكان مدينة القدس المحتلة في عملية التصويت والترشيح، في وقت برزت فيه 

عقد االجتماع القيادي قبل المرسوم، لالتفاق على خطة تصد  دعوات فلسطينية، لتقديم موعد
 فلسطينية للرفض اإلسرائيلي المتوقع، لمشاركة سكان المدينة المحتلة في االنتخابات.

عن آخر تطورات ملف االنتخابات، فإن إصدار « القدس العربي»وحسب مسؤولون استفسرت منهم 
أوال، ومن ثم الرئاسية، حسب رسالة « التشريعية»ات المرسوم الرئاسي الذي يحدد مواعيد االنتخاب

الرئيس محمود عباس، التي وافقت عليها جميع الفصائل الفلسطينية، لن يكون وفق التوقعات التي 
سادت خالل الفترة الماضية، والتي كانت تشير إلى أنه سيصدر فور وصول رد حماس، بالموافقة 

 على تلك الرسالة.
ن الرئاسة الفلسطينية والجهات المسؤولة في المنظمة ووزارة الخارجية، وكشف مسؤول فلسطيني أ

التي أجرت مؤخرا اتصاالت مع العديد من دول القارة األوروبية والصين ودول عربية مثل مصر 
واألردن، وكذلك مع قناصل ودبلوماسيين أجانب، بهدف الطلب منهم الضغط على إسرائيل، للسماح 
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القدس المحتلة، كما تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي إلسرائيل للسماح بإجراء االنتخابات في 
 لسكان القدس المشاركة في االنتخابات.

 16/12/2019القدس العربي، لندن، 
 

 الخارجية الفلسطينية: عصابات المستوطنين إرهابية .6
« ت وعصاباتميليشيا»طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس االثنين، بوضع عناصر : د.ب.أ

 وقادتها على قوائم اإلرهاب الدولية.« اإلسرائيليين»المستوطنين 
هناك ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى اعتداءات ميليشيات المستوطنين »وقالت الخارجية، في بيان، إن 

اإلرهابية ضد الفلسطينيين، وتضاعف حجم األضرار التي أوقعتها تلك االعتداءات بأرضهم 
رت إلى أن هجمات المستوطنين شملت قطع وحرق األشجار، واالستيالء على وأشا«. وأمالكهم

األراضي والسيطرة عليها بالقوة، وا عطاب إطارات المركبات، واالعتداء على منازل سكنية، وتخريب 
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات ترتكبها عناصر  المنشآت والمعدات، وتدمير مشاريع محلية.

بأشكاله « اإلسرائيليين»إرهاب المستوطنين »، منددة ب «شبيبة التالل»و« منتدفيع الث»مجموعات 
 «.كافة

 17/12/2019الخليج، الشارقة، 

 
 برئاسة هنية يلتقي أمير قطر حماسوفد من قيادة  .7

ومة اإلسالمية "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية التقى وفد من قيادة حركة المقا
 ظهر اليوم اإلثنين، في الدوحة األمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وقدمت قيادة الحركة شرًحا وافًيا حول آخر التطورات السياسية، وخاصة المتعلقة بالقضايا 
دس، واالستيطان، والالجئين، والمخاطر المحدقة بالقضية االستراتيجية، وعلى رأسها قضية الق
 الفلسطينية، ومحاوالت تصفيتها سياسًيا.

وأشاد وفد الحركة بمدى العالقة مع دولة قطر الشقيقة، والدور الذي تقوم به القيادة القطرية في 
طرية لصالح مختلف المحافل والمؤسسات الدولية دعًما لفلسطين، إلى جانب ما تقدمه القيادة الق

نسانية تساهم في تخفيف معاناته.  شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة وغزة من مشاريع إغاثية وا 
كما دار نقاش حول تطورات ملف االنتخابات الفلسطينية، وما قدمته الحركة لتذليل العقبات أمام 

الضفة والقطاع،  عقدها، ومتطلبات نجاحها، وخاصة توفير البيئة المطلوبة والحريات العامة في
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عادة بناء المؤسسة الفلسطينية الرسمية على قاعدة  وصواًل إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وا 
 الشراكة وأسس الديمقراطية.

 16/12/2019، موقع حركة حماس
 

 "موضوع القدس"مرسوم االنتخابات الفلسطينية بانتظار فتح:  .8
رئيس محمود عباس مرسوم االنتخابات، ينتظر ردا قال مسؤول فلسطيني إن إصدار ال رام هللا:

، «حركة فتح»وأوضح ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لـ إسرائيليا حول إجرائها في القدس.
موعد تحديد المرسوم الرئاسي بشأن االنتخابات الفلسطينية في انتظار نتائج الضغوط الدولية »أن 

وتابع الفتياني خالل تصريحات «. خابات في القدس المحتلةالتي تمارس على إسرائيل لتنظيم االنت
ال نريد أن نستبق األحداث، فنحن ننتظر الجهود الدولية المبذولة وبعدها ستقرر القيادة »إذاعية 

، مؤكدا، أن موضوع االنتخابات سيكون على طاولة المجلس الثوري في «موعد المرسوم الرئاسي
المجلس سيناقش سبل التصدي لعصابات »وأضاف  ألربعاء.دورته السابعة التي تنطلق غدا ا

المستوطنين والسياسات األميركية واإلسرائيلية، التي يحاول االحتالل فرضها كوقائع على األرض، 
المجلس سيضع أيضا اآلليات »ومضى يقول: «. بهدف طمس معالم المشروع الوطني الفلسطيني

 «.وات عملية لها عالقة بالمشاركة الشعبية فيهاالتحضيرية إلجراء االنتخابات والخروج بخط
 17/12/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 "قد ال يأتي"يعني عمليا أنه  "إسرائيل"مرسوم االنتخابات بموقف  ربط: أبو مرزوق .9

، إن قرار الرئيس عباس تأجيل «حركة حماس»قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لـ
للموقف اإلسرائيلي من االنتخابات في القدس يعني عمليا أن هذا المرسوم  المرسوم الرئاسي انتظاراً 

رأت فصائل العمل الوطني الفلسطيني، أّن »وقال أبو مرزوق في تغريدة له:  قد ال يأتي أبدا.
المرسوم الرئاسي لالنتخابات يجب أن يكون ثمرة اجتماع الحوار الوطني الشامل، لكن الغريب في 

رفض اإلجماع الوطني، وقبل تأجيل المرسوم الرئاسي انتظارًا للموقف اإلسرائيلي  األمر أّن الرئيس
وكان الرئيس الفلسطيني ربط مشاركة القدس «. من االنتخابات في القدس والذي قد ال يأتي أبدا

 «.لن تكون بأي ثمن»بإجراء االنتخابات عندما قال في خطاب سابق له إن االنتخابات 
 17/12/2019، الشرق األوسط، لندن
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 أبرز العناوين "إسرائيل"اجتماعات هامة لقيادة فتح.. االنتخابات والتحلل الكامل من االتفاقيات مع  .10
تستعد حركة فتح لعقد اجتماعات قيادية، تناقش عدة ملفات سياسية هامة،  ”:القدس العربي“ -غزة

ملف السياسي، خاصة في ظل في مقدمتها ملف االنتخابات والمصالحة الداخلية، باإلضافة إلى ال
اتساع حجم الهجمات االستيطانية، واستمرار السياسات اإلسرائيلية المخالفة للقرارات الدولية، 

 ولالتفاقيات الموقعة سابقا.
ومن المقرر أن يطرح خالل االجتماعات التي تبدأ الثالثاء باجتماع للجنة المركزية، ومن ثم األربعاء 

من ” التحلل الفوري“، ملف ”برلمان الحركة“خر للمجلس الثوري الذي يعد حيث يعقد اجتماعا هاما آ
االتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، دون أي مقدمات، إذا ما أقدمت على تبني خطط اليمين اإلسرائيلي 

 بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة بضم األغوار.
هناك خشية حقيقية لدى القيادة  من مصادر مطلعة في حركة فتح، أن” القدس العربي“وعلمت 

الفلسطينية، من لجوء نتنياهو الذي يكابد حاليا، لإلفالت من السجن، بسبب اتهاماته بقضايا فساد، 
ومن أجل كسب ود أصوات اليمين المتطرف في إسرائيل، بعد إقرار إجراء انتخابات مبكرة ثالثة 

حكومة جديدة، إلى اتخاذ قرار بضم اإلسرائيلي، بسبب فشل األحزاب في تشكيل ” الكنسيت”لـ
 األغوار، رغم التحذيرات القانونية التي تلقاها مؤخرا من داخل إسرائيل.

ول، في تصريحات صحافية سابقة، أن كل اإلجراءات كما أكد نائب رئيس حركة فتح، محمود العال
األمريكية واإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بدءا من االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل، 

 ”.لعملية سالم قادمة أفق أيتنسف “وانتهاء بمخطط ضم األغوار 
 17/12/2019، لندن، القدس العربي

 
 االستخبارية لدى حماس تتحداناضابط إسرائيلي: منظومة االتصاالت  .11

أمان، إن  -قال ضابط إسرائيلي سابق في جهاز االستخبارات العسكرية: عدنان أبو عامر -21عربي
"حماس تواصل تحديها للمخابرات اإلسرائيلية؛ من خالل خوضها حربا نفسية سيكولوجية ضد 

ني الذي وقعت فيه القوة إسرائيل، من خالل إظهار حالة الفوضى التي تعيشها عقب الفشل األم
 اإلسرائيلية الخاصة في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، قبل عام من اليوم". 

"، 21وأضاف يوني بن مناحيم، بمقاله على موقع المعهد األورشليمي للشؤون العامة، ترجمته "عربي
التي باتت تشكل  أن "الجهاز العسكري لحماس أقام منظومة دعائية آمنة إلدارة رسائله اإلعالمية،

تحديا جديا أمام المؤسسة األمنية اإلسرائيلية؛ ألنه بعد مرور أكثر من عام على فشل تلك القوة 
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الخاصة ما زالت حماس ترى فيه إنجازا أمنيا لها، وتواصل عصر حبة الليمون حتى الرمق األخير 
 ضمن حربها النفسية الموجهة ضد إسرائيل".

التخبط الذي تعيشه وحدات النخبة في الجيش اإلسرائيلي، إلى وأكد أن "حماس تسعى إلظهار 
الدرجة التي دفعت الحركة إلحياء ذكرى انطالقتها الثانية والثالثين على وقع هذا اإلنجاز األمني، 

 لذلك فقد دأب الجناح العسكري لحماس على الكشف بين حين وآخر عن معلومات أمنية جديدة".
اإلسرائيلية ما زالت حتى اليوم ترفض نشر صور الجنود المشاركين في  وأوضح أن "الرقابة العسكرية

تلك العملية، رغم ما قامت به حماس من نشر صورهم عبر اإلنترنت، وهي تتابع عن كثب شبكات 
التواصل اإلسرائيلية والحسابات الشخصية للحصول على كل معلومة، مهما كانت صغيرة، رغم أن 

 تلتزم بتعليمات الرقابة العسكرية، ما قد يصعب المهمة على حماس". وسائل اإلعالم اإلسرائيلية
وأضاف أن "الكشف عن القوة الخاصة اإلسرائيلية في خانيونس شكل نقطة تحول استراتيجية في 
عمل الجهاز العسكري لحماس، خاصة لدى منظومة االتصاالت، وهي األكثر سرية في الحركة، وقد 

وتوماتيكية، ما يجعلها عرضة لالستهداف اإلسرائيلي بين حين وآخر، بنت لنفسها منظومة دفاعية أ
 لكنها فشلت في جميع محاوالتها هذه".

 17/12/2019، "21موقع "عربي 

 
 قاسم: نفي اشتية وجود اعتقال سياسي تكذبه الوقائع اليومية .12

محمد اشتية  قال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" حازم قاسم إن ادعاءات الدكتور
وأكد قاسم أن أجهزة  بعدم وجود اعتقال على خلفية سياسية تكذبه الوقائع اليومية والحقائق الواضحة.

أمن السلطة في الضفة الغربية تقوم بشكل ممنهج بمالحقة نشطاء حركة حماس، مبيًنا أن حملة 
 االعتقاالت ازدادت في األيام األخيرة تزامًنا مع ذكرى انطالقة الحركة.

قيادة السلطة إلى وقف هذه الجريمة الوطنية واألخالقية، والتخلي عن منطق إقصاء  قاسم دعاو 
 اآلخر، وفتح المجال للحريات العامة لتهيئة األجواء لالنتخابات.

 16/12/2019، موقع حركة حماس
 

 الفصائل والهيئة الوطنية تبحث آلية إدارة مسيرات العودة .13
لمكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي؛ إن الفصائل والهيئة غزة/ أدهم الشريف: قال عضو ا

الوطنية العليا لمسيرات العودة، تجري عملية تقييم للمسيرات بعد قرابة عامين على إطالقها. وأوضح 
الهندي في تصريح لموقع "فلسطين أون الين"، اليوم االثنين، أن أفكار كثيرة تبحثها الفصائل والهيئة 
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اد آلية جديدة إلدارة المسيرات، خاصة فيما يتعلق بتوقيت ومكان إطالقها. وأضاف الوطنية، إليج
الهندي أن الفصائل لم تصل إلى قرار نهائي في هذا الشأن، لكن اآللية القديمة من المقرر أن 
تتغير، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول اآللية الجديدة. وأكد أن الهدف من عملية التقييم هذه؛ 

 فير مصلحة للمتظاهرين، مع استمرارية المسيرات.تو 
 16/12/2019، فلسطين أون الين

 
 جامعة بير زيت: اإلدارة تحظر مهرجانا بانطالقة حماس .14

قررت إدارة جامعة بير زيت في الضفة الغربية ظهر اليوم اإلثنين، إخالء الجامعة وتعطيل الدراسة، 
كتلة اإلسالمية في الجامعة في ذكرى انطالقة حركة وذلك بالتزامن مع انطالق فعاليات مهرجان ال

 .32حماس الـ
وقالت الكتلة اإلسالمية إنه "رغم كل التضييقات واالعتقاالت والمالحقات، سنستمر على عهد العلم 

 والمقاومة واإلبداع".
وكان من المفروض أن تنظم الكتلة اإلسالمية عقب انتهاء المهرجان الذي أطلقت عليه اسم "بحد 

 السيف.. بددنا الزيف"، مسيرة حاشدة أمام قاعة الشهـيـد كمال ناصر.
وقالت إدارة جامعة بير زيت في بيان لها "قررنا إخالء الجامعة من الطلبة اليوم، نظرا لعدم االلتزام 

 بقرار مجلس الجامعة الخاص بتجميد النشاطات الطالبية، وحفاظا على سالمة الطلبة".
دارة الجامعة، إال أن النشطاء في الكتلة الطالبية اإلسالمية واصلوا في تنظيم وعلى الرغم من قرار إ

 الفعاليات والمهرجان الذين تضمن كلمات وخطابات طالبية وفقرات ثقافية وفنية.
وقال سكرتير اللجنة المالية للكتلة اإلسالمية بجامعة بير زيت محمد حسن، "أمن الجامعة حاول منع 

وأضاف  ، وجرى وقف المسير قبل نهايته، عندما قررت إدارة الجامعة اإلخالء".إدخال أغراض للكتلة
"نبحث فرصة الحوار مع إدارة الجامعة، وموقف الكتل موحد وسنتخذ خطوات احتجاجية في حال 

 استمرت القرارات على حالها".
أبو ديس -قدسوفي التزامن مع المهرجان في جامعة بير زيت، نظمت الكتلة اإلسالمية في جامعة ال

، أكدت فيه استمرار الحركة كرأس حربة األمة 32مهرجانا طالبّيا بمناسبة انطالقة حركة حماس الـ
وتخلل المهرجان، كلمة للكتلة اإلسالمية،  في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي مهما بلغت التضحيات.

 وكلمة لعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى دودين.
 16/12/2019، 48عرب 
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 ضابط إسرائيلي: أساليب القتال ضد األنفاق لم تعد ناجعة .15
تعتبر الخطط العسكرية اإلسرائيلية إنه في حال نشوب حرب في قطاع غزة أو لبنان، فإن القوات 
اإلسرائيلية ستضطر إلى القتال في أنفاق في كلتا الجبهتين، وأن األساليب التي استخدمت في 

ئيلي ميكي إدلشتاين، الذي يوصف كمن طّور الماضي لم تعد ناجعة، وذلك حسب الجنرال اإلسرا
 النظرية القتالية ضد األنفاق الهجومية في غزة.

وجاءت أقوال إدلشتاين، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، اإلثنين، خالل خطاب ألقاه في 
مؤتمر لخبراء في األنفاق من أنحاء العالم، بعنوان "تحديات تحت سطح األرض في الحرب والسلم"، 

ويست بوينت" وُعقد في المركز المتعدد المجاالت في مدينة هرتسيليا شمالي تل أبيب، بالتعاون مع "
 والسفارة األميركية في إسرائيل.  

واعتبر إدلشتاين أنه "توجد حاجة إلى تغيير قسم من الفرضيات األساسية ضد العدو، وبضمنها 
مسائل أخالقية حول استهداف المدنيين. والعدو يريد إرغامنا على العمل فوق وتحت سطح األرض 

 دنيين".بشكل متواز، بهدف إنهاكنا وشن هجمات ضد الم
وأضاف أنه "حتى المباني التي تم تطهيرها قد تشكل خطرا، بسبب األنفاق، ولذلك ينبغي تغيير 
ذا كان السؤال في الماضي حول ما إذا باإلمكان العمل ضد أنفاق هجومية من دون  طريقة العمل. وا 

أن  %100تمال بنسبة الدخول إليها، فإنه هذا االمتياز لن يكون متوفرا لدينا في المستقبل. ويوجد اح
 نواجه تحدي األنفاق هذا في غزة ولبنان".

وتابع إدلشتاين أن الجيش اإلسرائيلي يعمل من أجل توفير رد ضد كافة تحديات األنفاق، وأنه توجد 
تحديات كثيرة كهذه في معارك كهذه، الفتا إلى أن "جميع األفضليات الموجودة فوق سطح األرض 
تتقلص إلى الصفر تقريبا تحت سطح األرض، سواء بقدرات إطالق النار واالتصاالت وحركة 

 القوات".  
وأضاف إدلشتاين أن "إحدى المشاكل هي أنه ليس لدينا قدرات استخبارية حول موقع كل واحد من 

حدى الفجوات التي كانت لدينا هي الحاجة إلى رصد كل واحد من األنفاق بسرع ة، األنفاق. وا 
والتحرك من دون سقوط إصابات أكثر مما ينبغي وتحييدها بوسائل مختلفة. وال توجد وحدة 
)عسكرية( واحدة قادرة على تنفيذ ذلك، وثمة حاجة إلى إستراتيجية كاملة من أجل مواجهة هذا 

 الموضوع".
غيير قالب عمل وأكد إدلشتاين "على الرغم من أننا حّيدنا أنفاقا كثيرة، إال أننا لم ننجح بعد بت

المنظمات اإلرهابية. لقد نجحنا في أن نغير قليال الوضع بكل ما يتعلق باألنفاق الهجومية، لكن ليس 
طالق الصواريخ".  في ما يتعلق باألنفاق الدفاعية وأنفاق القيادة وا 
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إذا وأضاف أنه "توجد مسألة تكتيكية بشأن مواجهة األنفاق خالل القتال. وعلينا أن نسأل أنفسنا 
 كانت معالجة نفق معين سيجعلنا بطيئين أكثر مما ينبغي، إزاء المهمة الكبرى".   

وأشار إدلشتاين إلى أن "الكثير من األنفاق موجودة في مناطق مدنية ومبان مدنية. وغذا أردت تدمير 
الهدف، ولكنك ستضطر إلى هدم مبنى من عشرة طوابق من أجل ذلك، هل هذا مبرر من الناحية 

خالقية  والمدنيون ال يعلمون دائما بما يحدث تحت أرجلهم. ورغم أن قسما من مداخل األنفاق في األ
المباني، لكن المنظمات اإلرهابية ال تحفرها حتى النهاية دائما، بهدف إعدادها لفترة القتال. ويحفر 

ى المبنى المخربون حتى مسافة نصف متر من المبنى، كي يتمكنوا أثناء الحرب من الدخول إل
 والعمل منه ضد جنودنا. وقسم من المدنيين يعلمون بهذا النشاط، لكن اآلخرين ال يعلمون".

وعلى صعيد آخر، قال إدلشتاين إن "تكنولوجيا القبة الحديدية )العتراض الصواريخ القصيرة المدى( 
ير" في إشارة كانت صحيحة جدا لفترتها، وعندما تنضج التكنولوجيا ستكون هناك حلوال أرخص بكث

 إلى تكنولوجيا اعتراض الصواريخ بالليزر.
 16/12/2019، 48عرب

 
 1948مليون يهودي وصلوا الكيان منذ  3.3.. 2019ارتفاع أعداد المهاجرين لـ"إسرائيل" في  .16

مهاجرين اليهود إلى كيان ارتفاًعا كبيًرا في أعداد ال 2019شهد العام الحالي  –القدس المحتلة 
 مقارنة بالعام الماضي. %20االحتالل اإلسرائيلي، بارتفاع بنسبة 

ألف مهاجر وصلوا الكيان حتى أكتوبر  27وجاء على لسان مكتب اإلحصاء اإلسرائيلي المركزي أن 
 .2018الماضي، وهو ما يشكل ارتفاًعا بنحو الُخمس عن المّدة ذاتها من العام الماضي 

 %43.7مليون، منهم  3.3بلغ  1948ت اإلحصائيات أن عدد المهاجرين للكيان منذ إقامته عام وذكر 
 وحتى اليوم. 1990وصلوا الكيان في أعقاب انهيار االتحاد السوفييتي منذ العام 

 16/12/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تدرس خفض استخدام "صافرات اإلنذار" بغالف غزة "إسرائيل"يديعوت:  .17
، اليوم ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

الثالثاء، أن الجيش اإلسرائيلي يدرس إمكانية خفض استخدام "صافرات اإلنذار" في مناطق غالف 
 غزة، والتي يتم استخدامها عند رصد إطالق أي صواريخ من القطاع.

وبحسب الصحيفة، فإن االستخدام المتكرر لهذه الصافرات يثير حالة هلع في صفوف المستوطنين، 
 دد منهم أثناء الركض تجاه المناطق المحمية لالختباء.ما يؤدي إلصابة ع
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ووفًقا للصحيفة، فإن كبار قادة الجيش يفكرون بخفض استخدامها وحتى منعها في الفترات الروتينية 
فقط، واالعتماد على القبة الحديدية التي بدأت تزداد فعاليتها في اعتراض الصواريخ، وكذلك بسبب 

 دوي تلك الصافرات بناًء على بالغات كاذبة.
برز بعد أن أظهرت بيانات لنجمة داود الحمراء أن هناك زيادة وتشير الصحيفة، إلى أن هذا التفكير 

في اإلصابات خالل دوي صافرات اإلنذار، وأنه ال يوجد أي إصابات فعلية بفعل إطالق الصواريخ 
 بشكل مباشر.

 ووفًقا لكبار قادة الجيش، فإن من المناسب إعادة النظر في السياسة الدفاعية لتقليل عدد اإلصابات.
 16/12/2019القدس، القدس، 

 
 جهود استعادة األسرى والتهدئة بغزةمصادر أمنية إسرائيلية: سياسة بينيت ستضر ب .18

انتقد كبار المسؤولين في المنظومة األمنية اإلسرائيلية  -ترجمة خاصة  -القدس دوت كوم  -رام هللا 
يد نفتالي والمعنيين بالتعامل مع قضية األسرى والمفقودين اإلسرائيليين، سياسة وزير الجيش الجد

 بينيت والذي أمر مؤخًرا بمنع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين بغض النظر عن انتمائهم لعوائلهم.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن أولئك المسؤولين انتقدوا تلك الخطوة واعتبروا أنها خطوة لن 

 تشجع على استعادة المدنيين والجنود اإلسرائيليين من غزة.
 16/12/2019القدس، القدس، 

 
 منظومة إسرائيلية جديدة العتراض الطائرات ومناورات بغالف غزة .19

كشف ليرون باتيتو قائد ما يسمى الشعبة الجنوبية  -ترجمة خاصة  -القدس دوت كوم  -رام هللا 
في فرقة غزة، الليلة الماضية، أنه سيتم قريًبا إدخال منظومة جديدة العتراض الحوامات والطائرات 

 بدون طيار التي تتسلل إلى الحدود اإلسرائيلية من غزة.
كما نقلت عنه يديعوت  -مع سكان كيبوتس نيريم على حدود القطاع  وأوضح باتيتو في محادثات له

إن هناك نظاًما جديًدا العتراض الحوامات سيتم قريًبأ استخدامه ويصبح بيد القوات  -أحرونوت 
 العسكرية لمواجهة تلك الطائرات.

 16/12/2019القدس، القدس، 
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 تخشى وقوع هجمات انطالًقا من سيناء "إسرائيل" .20
يوم الثالثاء، أن ذكرت صحيفة هآرتس العبرية،  -ة ترجمة خاص -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

هناك خشية لدى الجهات األمنية اإلسرائيلية من محاوالت تنفيذ هجمات انطالًقا من شبه جزيرة 
 سيناء المصرية.

المؤسسة األمنية وبحسب الصحيفة، فإنه وعلى الرغم من عدم وقوع هجمات منذ عامين، إال أن 
متخّوفة من محاوالت محتملة لتنفيذ تفجيرات على الحدود ومهاجمة مواقع للجيش اإلسرائيلي، أو 

 خطف جنود إسرائيليين، أو الجمع بين االثنين.
بإطالق صواريخ من  2017وأشارت إلى أن آخر هجوم من سيناء كان في تشرين أول/ أكتوبر 

 .سيناء تجاه المناطق اإلسرائيلية
ولفتت الصحيفة، إلى أن تنظيم داعش في سيناء يواصل العمل بفعالية وينفذ هجمات قاتلة ضد 

 الجيش المصري، ويجّند المزيد من المقاتلين.
وأشارت إلى أنه بالرغم من الحملة المصرية للقضاء على التنظيم والتي تتحدث مصادر أجنبية عن 

في إبعاد عناصره من المناطق القريبة من حدود إسرائيل مشاركة إسرائيل فيها، إال أن التنظيم نجح 
 وركز على البقاء في مناطق أكثر عمًقا، وبات نشطاؤه يعيشون في خيام متنقلة بقلب الصحراء.

قتياًل، معظمهم من  269هجوًما لداعش في سيناء أوقعت  282ل العام الجاري وقع وقالت إنه خال
، وفي عام 377هجوًما أدت لمقتل  333سجل  2018قوات األمن المصرية. في حين أنه خالل عام 

 مصرًيا. 742عمليات أدت لمقتل  603وقع  2017
لى أن مقاتليه يتتبعون نظرية قتالية واعتبرت الصحيفة أن الفيديوهات التي ينشرها التنظيم تشير إ

منظمة، ونظام قيادة ومراقبة بشكل منتظم ويستخدمون أسلحة متطورة نسبًيا وسيارات دفع رباعي، 
 وصواريخ مضادة للدروع وللطائرات.

 16/12/2019القدس، القدس، 
 

 توقع اتفاقية بيع أسلحة للجبل األسود "إسرائيل"ألول مرة..  .21
مليون  35: وقعت وزارة الجيش اإلسرائيلية، اإلثنين، اتفاقية بيع أسلحة بقيمة )األناضول(-القدس

 دوالر، ألول مرة، مع نظيرتها في الجبل األسود.
إدارة التعاون الدولي في وزارة الدفاع وقعت اتفاقية تاريخية “وقالت الوزارة اإلسرائيلية، في بيان، إن 
 ”.هي األولى مع وزارة الدفاع بالجبل األسود
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بموجب االتفاق تم منح شركة أنظمة إلبيت )إسرائيلية( عقدا لتزويد القوات المسلحة في “وأضافت: 
 ”.يتم التحكم بها عن بعدالجبل األسود بمحطات أسلحة 

من جانبه، اعتبر يائير كوالس، مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة اإلسرائيلية، بحسب البيان ذاته، 
هذه االتفاقية األولى بين الحكومتين، وهي لبنة أولى لتوسيع وتعزيز تعاوننا مع دولة الجبل “أن 

 ”.)الناتو( وصديق دولة إسرائيل األسود، الحليف اإلستراتيجي لحلف شمال األطلسي
، في بيان، بأنه تم منحها بموجب هذا االتفاق عقدا ”أنظمة إلبيت“في السياق نفسه، أفادت شركة 

مليون دوالر لتزويد القوات المسلحة في الجبل األسود بمحطات أسلحة يتم التحكم بها عن  35بقيمة 
 بعد.

ا العقد سيوسع قاعدة عمالئنا في حلف شمال األطلسي، هذ“وقال يهودا فيرد، مدير عام الشركة، إن 
 ”.ويعزز تعاوننا المتنامي مع الجبل األسود

على تطوير وتصنيع نظم إلكترونية لألسلحة المتطورة وكانت، حتى ” أنظمة إلبيت“وتعمل شركة 
 العام الماضي، مملوكة للحكومة اإلسرائيلية قبل أن تصبح شركة غير حكومية.

 17/12/2019القدس، القدس، 
 

 طلبت معرفة وضع إسرائيل "فنحن ندعم المنتصرين" واشنطن: 1973حرب  .22
طالب نائب رئيس وكالة االستخبارات المركزية األميركية )سي.آي.إيه(، في اليوم الثالث لحرب 

، إثر الطلبات اإلسرائيلية بتزويدها بالسالح في أعقاب وضعها الحرج في 1973تشرين األول/أكتوبر 
اليات المتحدة بداية الحرب، بتقارير إسرائيلية تثبت أن هذه الطلبات ال تزال سارية، ألن "سياسة الو 

سرائيل اآلن".  تقضي بدعم المنتصر" وأن "علينا أن نعرف ما هو )وضع( الجيش اإلسرائيلي وا 
هذا ما كشفه ملحق جهاز الموساد اإلسرائيلي في واشنطن في حينه، ورئيس الموساد الحقا، أفراييم 

بوع الماضي، حسبما هليفي، خالل محاضرة ألقاها في في مؤتمر ُعقد في مدينة أشدود، نهاية األس
 ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" اإللكتروني اليوم، اإلثنين.

وقال هليفي إنه في اليوم الثالث للحرب، وبعد أن تكبد الجيش اإلسرائيلي خسائر كبيرة جدا، جرى 
 استدعاؤه إلى محادثة مع نائب رئيس الـ"سي.آي.إيه"، الذي كان بينهما عالقات صداقة.

ساعة  48نتلقى منذ ’المسؤول األميركي "جلس وراء مكتبه عابسا. وقال لي: وأضاف هليفي أن 
طلبات استجداء من إسرائيل ألن نعبئ النقص )بالسالح( ونساعدها في ضائقتها األشد منذ حرب 

(. لكن علينا أن نعرف ما هي إسرائيل بعد ثالثة أو أربعة أيام من الحرب. 1948االستقالل )عام 
ذا كانت مساعدتنا ستكون مفيدة أصال. فسياسة الواليات المتحدة تقضي بأن ندعم وعلينا أن نعرف إ
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سرائيل  المنتصر، ولذلك علينا أن نحصل على إيجاز موثوق حول ما هو )وضع الجيش اإلسرائيلي وا 
 وأشار هليفي إلى أن المشكلة كانت كبيرة ألني لست العنوان للرد على ذلك".   ’". اآلن

إن نائب رئيس "سي.آي.إيه" أضاف أنه إذا لم يحصل على طلبه حتى نهاية اليوم، ووفقا لهليفي، ف
سرائيل". ودفع ذلك هليفي  "فلن نلتقي بعد اآلن أبدا، وأن سي.آي.إيه سيقطع العالقات مع الموساد وا 

رسال برقية عاجلة إلى رئيس الموساد حينذاك، تسفي زامير.  إلى العودة إلى السفارة وا 
أنه "بعد نصف ساعة جرى اتصال على هاتف مكشوف. وكان زامير على الخط، وتابع هليفي 

أعلم أن هذا ’، وهو أجاب: ’إننا نتحدث على خط مكشوف’وسألني عن هذه البرقية. قلت له 
وأدركت أنه يتعمد ذلك، كي يسمعه من يتنصت على الخط في واشنطن. وقال لي: ’. مكشوفا

 ’".مؤخرتي اتصل بمن كنت عنده وقل له أن يلحس’
ولفت هليفي إلى أنه في تلك األيام لم تكن لدى هيئة األركان العامة اإلسرائيلية صورة واضحة 
للوضع واألحداث الميدانية، وأنه بعد أسبوع على بدء الحرب كانت إسرائيل قد فقدت ثلث قوتها 

ة عديمة قوة دفاعية الجوية وثلث دباباتها. وقال إنه "لو استمر هذا الوضع، العتبرت إسرائيل دول
 ضرورية بالحد األدنى الستمرار وجودها".

وأضاف أنه "تعين أن نعثر على طريقة لكتابة تقرير ال يخدع األميركيين من جهة، ولكن يجعلهم 
ساعة، العقيد  24يستنتجون أنهم يدعمون منتصرين من الجهة األخرى". وكتب تقريرا كهذا، خالل 

 ر العلوم الحقا.يوفال نئمان، الذي أصبح وزي
وقال هليفي إنه تعين عليه وعلى الملحق العسكري اإلسرائيلي، مردخاي غور، االلتقاء مع رئيس 
"سي.آي.إيه." ووزير الدفاع األميركي، جيمس رودني شلزينغر، لتسليمهما التقرير. "طولبنا بأن يكون 

وهما يدونان. ووصلنا إلى مكتب هما فقط في الغرفة وأن نسلم التقرير لهما فقط، وأن نتحدث شفهيا 
وزير الدفاع في البنتاغون، وشاهدنا في غرفة االنتظار رئيس أركان الجيش األميركي. وقد أراد 
الدخول إلى اللقاء، لكن مردخاي قال له إنه ال يستطيع المشاركة. وعندما دخلنا إلى غرفة الوزير 

نقوله، وأدركنا أنه يوجد جهاز تسجيل في قاال إنهما لن يدونان المحادثة ألنهما سيتذكران ما س
 الغرفة".

يذكر أنه بعد ذلك زودت الواليات المتحدة إسرائيل بالسالح والعتاد العسكري من خالل جسر جوي. 
لكن هليفي ادعى أن هذا الجسر الجوي لم يكن السبب الذي رجح كفة الحرب ومن ثم إيقافها، ألن 

 .العتاد العسكري "لم يصل خالل الحرب"
وأضاف أنه "حتى وصول العتاد العسكري، فإن األمر الذي رجح الكفة هو وجود صديق لنا في 
سي.آي.إيه.، وهو رئيس شعبة التجسس المضاد، جيمس أنغلتون، الذي اهتم بأن نحصل بشكل 
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متواصل على صور األقمار االصطناعية األميركية التي ركزت على منطقة المعارك. وحولوا إلينا 
لحرب صورة دقيقة حول تواجد أي آلية عسكرية. وقد جرى ضخ المواد بكميات هائلة وكان أثناء ا

 ساعة على مدار سبعة أيام وهذا األمر حسم الحرب" 24من الصعب تشفيره. وعملنا 
 16/12/2019، 48عرب 

 
 عشرات المستوطنين يقتحمون "األقصى" .23

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم االثنين، باحات المسجد األقصى المبارك من جهة باب : القدس
ووفق دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة،  المغاربة بحماية من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

موظفا من حكومة االحتالل تجولوا في باحات "األقصى"،  15طالبا يهوديا و 30مستوطنا و 45فإن 
وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما أدى بعضهم صلوات تلمودية أمام قبة الصخرة 

 ومحيط مصلى باب الرحمة.
 16/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 على التوالي 85ران يواصل إضرابه لليوم الـاألسير أحمد زه .24

أّكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين، اليوم اإلثنين، أن األسير أحمد زهران يواصل إضرابه : رام هللا
وأوضحت هيئة  ( على التوالي، احتجاجًا على اعتقاله اإلداري.85المفتوح عن الطعام، لليوم )

ن من زيارة األسير زهران في "عيادة سجن الرملة"، بعد األسرى، في بيان صحفي، أن محاميها تمكّ 
نشر إدارة سجون االحتالل إشاعات كاذبة حول تعليقه لإلضراب، للّضغط عليه إلنهاء إضرابه دون 

 تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله اإلداري.
 16/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وتشّرد أهلها 169للمرة  االحتالل يهدم قرية العراقيب .25

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي اليوم االثنين، قرية العراقيب ": الرأي" –فلسطين المحتلة 
عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب  وجدد .169الفلسطينية، الواقعة في منطقة النقب، للمرة 

ريتهم رغم الهدم المتكرر، مضيفًا "لن عزيز الطوري، " التأكيد على أن أهالي القرية سيعيدون بناء ق
ننحني ولن نفّرط في أرض العراقيب، ولن يثني الهدُم السكاَن عن االستمرار في نضالهم حتى نيل 

 حقوقهم، وسيعدون بناء قريتهم رغم األجواء شديدة البرودة".
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فيح، وال تعترف عائلة فلسطينية منازل قرية العراقيب المبنية من الخشب والبالستيك والص 22وتقطن 
الحكومة اإلسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرون على البقاء في أرضهم رغم الهدم المتكرر 

 لها.
 16/12/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مؤشرات صادمة النعدام نمو غزة بفعل الحصار اإلسرائيلي .26

، مؤشرات صادمة النعدام نمو اقتصاد نشرت جمعية رجال األعمال في غزة، أمس االثنين غزة:
الحايك، في  عامًا. وصرح رئيس الجمعية عليّ  12القطاع بفعل الحصار اإلسرائيلي المتواصل منذ 

نتيجة تواصل  2019بيان، بأن االقتصاد في غزة لم يشهد أي تطور إيجابي وملحوظ خالل عام 
ية التدخالت الحكومية والمساعدات والمنح الحصار اإلسرائيلي واالنقسام الفلسطيني الداخلي، ومحدود

 الدولية.
نسانية واجتماعية أكثر سوءًا في عام  حال بقاء  2020وحذر الحايك من أوضاع اقتصادية وا 

األوضاع على حالها، وعدم الحد من اآلثار المتفاقمة لألزمات، وعلى رأسها البطالة والفقر واالنعدام 
ة األنباء األلمانية، من حالة الشلل التي تعيشها األسواق في الغذائي. واشتكى بحسب ما نقلت وكال

المصانع، بالتزامن غزة بفعل النقص الشديد في السيولة النقدية، والتوقف التام للقطاعات اإلنتاجية و 
مع النقص غير المسبوق في المواد الخام ومنع التصدير وعدم تعويض أصحابها عن خسائرهم 

 المالية التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار.
فمعدل النمو في غالبية  2019نتحدث عن واقع اقتصادي ومالي مزر في عام »وقال الحايك: 

مليار دوالر، وهو أعلى مستوى في تاريخ  1,158عة بنحو النشاطات هو صفر، فلدينا شيكات مرتج
وأضاف أن القطاع الخاص في غزة شهد انهيارًا هو األكبر منذ «. القطاع المصرفي الفلسطيني

في المائة بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها  15أعوام، حيث انخفضت قدرته التشغيلية ألكثر من 
 2006ائة قبل بداية الحصار اإلسرائيلي عام.في الم 80قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 

 17/12/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 دعوة فلسطينية أهلية لمقاطعة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في احتفاالت الميالد .27
الشباب العربي األورثوذوكسي "و” المجلس المركزي األورثوذوكسي“دعا  ”:القدس العربي“ –الناصرة 

بطريرك ثيوفيلوس الثالث في احتفاالت عيد الميالد الوشيك احتجاجا على لمقاطعة ال "في فلسطين
 صفقات بيع لعقارات ومقدرات الكنيسة لجهات إسرائيلية وغيرها.
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تطل علينا في هذه األيام ذكرى مباركة ومجيدة هي ذكرى مولد السيد “وقال بيان صادر عنهما: 
نية الضاربة جذورها في التاريخ. هذه الذكرى بقدر المسيح له المجد في مدينة بيت لحم العربية الكنعا

ما تحمل من معاني فرح ومحبة إال أنها ولدى مغتصبي الحق العربي الفلسطيني في كنيسته 
األرثوذكسية من أبنائها الوطنيين األحرار على يد المجموعة التي ُتهيمن على هذه الكنيسة ممن 

جموعة التي زكمت رائحة فسادها األنوف ما زالت ُيسمون أنفسهم أخوية القبر المقدس، هذه الم
 ”.ُممعنًة في البيع والتفريط بأوقافنا الوطنية العربية األرثوذكسية

كنا في المجلس المركزي وحراك شبابي ومع أخوة أعزاء لنا في الحركة الوطنية قد رفعنا “ويتابع: 
ساد، والذي ُتّوج في المؤتمر الصوت عاليًا في وجه هذه المجموعة التي تحوم حولها شبهات الف

الوطني األرثوذكسي في بيت لحم وتقرر فيه اعتبار البطريرك غير مستحق وغير مرغوب فيه وال 
 ”.مرحب به وتجب مقاطعته من قبل كل من له اتصال وصلة به

تأكّد ذلك الموقف الذي أدان سلوك البطريرك “فقد ” المجلس المركزي األورثوذوكسي“وطبقا لمزاعم 
مذكور وأدان أية بيوعات وطالب باستردادها كال من المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي ال

الفلسطيني وكّلف وأناط أمر المتابعة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إال أننا وفي هذه 
 ”.ع أوقافنااأليام نرى من يستقبله ويدافع عنه وكأنه بريء وكأنه لم يرتكب أية جريمة في بي
 17/12/2019، لندن، القدس العربي

 
 مواطنا على األقل من الضفة 22االحتالل يعتقل  .28

ففي  مواطنا على األقل من الضفة. 22اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم اإلثنين، : رام هللا
وفي  اال.طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل تسعة مواطنين من ضاحية شويكة وبلدة دير الغصون شم

القدس، اعتقلت قوات االحتالل الشابين حكم مجاهد أبو رومي، وسياف نضال أبو رومي، بعد أن 
واعتقلت قوات االحتالل خالل مداهمتها مخيم  داهمت منزليهما في بلدة العيزرية جنوب شرق المدينة.

 العروب شمال الخليل، الشقيقين حسام ومنجد احمد البدوي، ومعن نايف البدوي.
 16/12/2019، كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و 

 
 معلًما ومعلمة يعملون بنظام المياومة 374"أونروا" بغزة تقرر تثبيت  .29

غزة/ أدهم الشريف: أعلن اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل الالجئين "أونروا"، أن الوكالة 
تخصصات بمدارس قطاع غزة. وأوضح رئيس معلًما ومعلمة من مختلفة ال 374األممية قررت تثبيت 

قطاع المعلمين في االتحاد د. محمود حمدان، لـ"فلسطين أون الين"، اليوم االثنين، أن قرار التثبيت 
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جاء "بعد طول انتظار ونضال نقابي عسير خالل ثالث سنوات". وهنأ االتحاد المعلمين والمعلمات 
 تمنى لهم التوفيق والنجاح في خدمة الطلبة.، الذين نالهم نصيب العقود، و 2017من قائمة 

 16/12/2019، فلسطين أون الين

 
 شتاينتس يوقع على تصاريح تصدير الغاز إلى مصر .30

وقع وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتس، اليوم  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
 الطبيعي من إسرائيل إلى مصر.االثنين، على التصاريح الخاصة بتصدير الغاز 

نهاء  وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن وزارة الطاقة أعلنت عن منح جميع التراخيص الالزمة، وا 
 اإلجراءات القانونية، لبدء تصدير الغاز الطبيعي.

 16/12/2019القدس، القدس، 
 

 
 أمير قطر يبحث مع هنية تطورات القضية الفلسطينية .31

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة  بحث: قنا
وأكد أمير قطر، خالل  اإلسالمية )حماس( إسماعيل هنية، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

قه استقباله اليوم هنية والوفد المرافق له، موقف بالده الثابت والداعم للشعب الفلسطيني لنيل حقو 
 الوطنية المشروعة.

 16/12/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مليون دوالر لدعم أونروا 20.7قطر تتبرع بـ .32
مليون دوالر،  20.7األناضول: أعلنت وكالة أونروا، األحد، عن تبرع قطري بمبلغ  -الدوحة

: وقالت الوكالة، في بيان وصل األناضول نسخة منه سيخصص لالجئين الفلسطينيين في سوريا.
على هامش فعاليات منتدى الدوحة، تم اليوم التوقيع على اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية “

 ”.مليون دوالر 20.7)حكومي( ووكالة أونروا تتبرع دولة قطر بموجبها بمبلغ 
تهدف هذه المساهمة إلى حماية سبل وصول الخدمات األساسية للفلسطينيين المتضررين “وأضافت: 

هذا الدعم السخي يصل إجمالي الدعم المقدم من قبل “ولفتت إلى أن  ”.يامن النزاع في سور 
 ”.مليون دوالر 40إلى  2019الصندوق لمنظمة أونروا خالل عام 
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سيتم توظيف مبلغ التبرع مباشرة بهدف استدامة خدمات الوكالة التربوية والحفاظ “وأوضحت الوكالة: 
لتقني لالجئين الفلسطينيين في سوريا، وخدمات التعليم على تقديم دورات التعليم والتدريب المهني وا

 ”.ألف الجئ فلسطيني في سوريا 445األساسي للطالب ودعم تقديم الخدمات الصحية األساسية لـ 
 17/12/2019القدس العربي، لندن، 

 

 
 تمارس سياسة الفصل العنصري ضد كل الفلسطينيين "إسرائيل"ممية: لجنة أ .33

بية عقد مركز "عدالة" في حيفا ومؤسسة "حق" في رام هللا وسط الضفة الغر : حيفا ــ ناهد درباس
يوم االثنين، لنشر استنتاجات وتوصيات لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز المحتلة، مؤتمرًا صحافيًا، 

عنصري في األمم المتحدة، والتي أقرت ألول مرة بممارسة إسرائيل لسياسة الفصل العنصري ال
 "أبرتهايد" ضد الشعب الفلسطيني على جانبي الخط األخضر.

ودعت اللجنة األممية إسرائيل إلى إعادة النظر في العديد من القوانين والسياسات التي تمارسها ضد 
خضر، وال سيما قانون القومية العنصري، وأعربت عن قلقها من الفلسطينيين على جانبي الخط األ

مخالفة إسرائيل التفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري من خالل العديد من القوانين 
 والممارسات.

وقال مدير مركز "عدالة" المحامي حسن جبارين، خالل المؤتمر: "هذا هو التقرير األول في تاريخ 
الذي يصنف النظام اإلسرائيلي كنظام فصل عنصري، ونعلم أنه وفقًا لنظام روما األمم المتحدة 

األساسي، فإّن هذه الممارسات تعتبر جريمة ضد اإلنسانية، وبإمكان منظمة التحرير الفلسطينية أن 
تطلب، وفق التقرير، من األمم المتحدة، إحالة سؤال أمام محكمة العدل الدولية، وهذه المحكمة 

 أيًا قانونيًا فاصاًل يحدد إن كان النظام اإلسرائيلي نظام فصل عنصري من عدمه".ستعطي ر 
 16/12/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 "الهولوكوست"ياء ذكرى إلح "إسرائيل"بوتين يزور  .34

قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أمس االثنين، إن الرئيس الروسي فالديمير موسكو: 
الروسية عنه القول، « تاس»مقبل. ونقلت وكالة بوتين يعتزم زيارة إسرائيل في يناير )كانون الثاني( ال

إن االستعدادات تجري حاليا للزيارة، إال أنه لفت إلى أن بالده ليس لديها علم فيما إذا الرئيس 
 مب يعتزم زيارة إسرائيل بالتزامن مع زيارة بوتين.ااألميركي دونالد تر 



 
 
 
 

 

 23 ص             5112 العدد:             12/17/2019 ثالثاءلا التاريخ: 

                                    

س الوزراء اإلسرائيلي بنيامين وكان بوتين أعلن في سبتمبر )أيلول( الماضي، خالل لقائه برئي
نتنياهو، قبول دعوة الرئيس اإلسرائيلي، ريوفين ريفلين، وأنه يعتزم زيارة إسرائيل مطلع العام للمشاركة 

لتحرير معتقلي  75في فعاليات تتعلق بإحياء ذكرى الهولوكوست وبمناسبة االحتفال بالذكرى الـ
 المعسكرات النازية على يد القوات السوفياتية.

 وبحسب مصادر روسية فإن الرئيس الروسي بوتين، سيقوم بزيارة إلى رام هللا في إطار الجولة نفسها.
 17/12/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 ت دخول للواليات المتحدةيديعوت: زيادة معدل رفض منح اإلسرائيليين تأشيرا .35

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
الثالثاء، أّن هناك زيادة في معدل رفض منح اإلسرائيليين تأشيرات من أجل الدخول ألراضي 

 اليات المتحدة األميركية.الو 
الجاري شهد ارتفاًعا ملحوًظا  2019وبحسب الصحيفة، فإن البيانات الخاصة بذلك تظهر أن عام 

، وهي السنة الخامسة على التوالي التي يزداد فيها حجم رفض %5.33بذلك، حيث بلغت النسبة 
 اإلسرائيليين.

االنضمام إلى برنامج اإلعفاء من التأشيرة، وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حال رغبت إسرائيل في 
 .%3فيجب أن تكون نسبة الرفض أقل من 

وأرجع مختصون إسرائيليون ذلك، إلى خشية السفارة األميركية من أن يتجه اإلسرائيليون للواليات 
 المتحدة للعمل هناك بشكل غير قانوني.

فيما قالت مصادر إسرائيلية إن ذلك يتم ألسباب سياسية، وأن زيادة المعدل يتم بشكل مصطنع، 
 مشيرًة إلى أن عدًدا كبيًرا جًدا من الطلبات يتم رفضها تلقائًيا.

 16/12/2019القدس، القدس، 
 

 لماذا تأّخر مرسوم إجراء االنتخابات؟ .36
 هاني المصري
على الرغم من حصول الرئيس محمود عباس على موافقة مختلف الفصائل على إجراء االنتخابات 

سوم الرئاسي الذي سيحدد التشريعية والرئاسية بالتتابع، ووفق التمثيل النسبي الكامل؛ لم يصدر المر 
موعد االنتخابات، مع إن إصدار المرسوم يزيد من احتمال إجراء االنتخابات، وال يعني بالضرورة 

 إجراءها، فهناك عوامل ومؤثرات ضاغطة عدة قد تحول دون إجراء االنتخابات.
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لى السماح بإجراء انتظار الرد اإلسرائيلي ع إلىتباينت التفسيرات ألسباب التأخير، فهناك من أرجعه 
االنتخابات بالقدس وفق ما ينص عليه اتفاق أوسلو، وما جرى في االنتخابات السابقة، ضمن تقدير 
أن الرئيس تفاجأ من مرونة حركة حماس ولم يعد متحمًسا إلجراء االنتخابات، وأنه يراهن على 

ائيل عشية خوض االنتخابات الرفض اإلسرائيلي "المرجح" في ظل الفترة االنتقالية التي تمر بها إسر 
 الثالثة، وما تشهده من مزايدات إزاء الفلسطينيين بين القيادات واألحزاب المتنافسة.

هذا التفسير قاصر، ألن المرسوم يمكن أن يصدر وال يتعارض مع الجهود المبذولة للحصول على 
ل. وهنا، ليس من الضوء األخضر اإلسرائيلي، وصدوره يمكن أن يشكل ضغًطا على سلطات االحتال

المفروغ منه أن إسرائيل سترفض إجراء االنتخابات الفلسطينية قبل انتخاباتها، وقبل أن تكون هناك 
حكومة منتخبة ذات صالحيات، ال سيما بعد موافقة إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب على ضم 

الموافقة اإلسرائيلية، بعد  القدس. فثمة احتمال أن تصدر إلىالقدس، ونقل السفارة من تل أبيب 
تأخير أو من دونه، ألن االنتخابات ستجدد شرعية سلطة "أوسلو" بمشاركة معظم الفصائل، وهذا 

 لالحتالل.شيء جيد 
كما أن إسرائيل تفّرق بين أرض القدس التي هي جزء من أرض "إسرائيل الكاملة"، وبين "سكانها" 

سرائيلية، لذا من المفيد الفصل بين األرض و"السكان" الذين ال تريد ضمهم وال منحهم الجنسية اإل
بقاء الرابط بينهم وبين السلطة الفلسطينية. وبالتالي، قد تحقق االنتخابات القادمة ما لم تحققه  وا 
االنتخابات السابقة، وهو جعل "حماس" تحت سقف سلطة أوسلو، كونها ستجري، حتى اآلن، من 

 الذي يعّد الدجاجة التي تبيض ذهًبا إلسرائيل.دون االتفاق على إنهاء االنقسام 
ذا أضفنا  ما سبق أن االنتخابات التي جرت في القدس سابًقا جرت في شروط سيئة، إذ صّوت  إلىوا 

المقدسيون في مراكز البريد اإلسرائيلية من دون رقابة فلسطينية، لتقوم سلطات االحتالل بنقل 
المقدسي يعامل كالوافد، مجرد مقيم وليس مواطًنا.  الصناديق للسلطة بعد ذلك، وهذا يعني بأن

 والجدير ذكره أن عدد المصوتين في االنتخابات السابقة لم يزد عن بضعة آالف.
المفترض عدم السماح لالحتالل بالتحكم بالفيتو من خالل السماح بإجراء االنتخابات من عدمه، 

حتالل إذا لم يوافق. فيمكن تحديد مراكز وذلك من خالل جعلها قضية نضالية تُفرض فرًضا على اال
االقتراع في المدارس العربية مثاًل، ودعوة المواطنين لالقتراع فيها، وخوض معركة لممارسة حقهم في 

 االقتراع، بما يؤكد عروبة القدس.
التراجع عن إجراء االنتخابات جراء عدم جهوزية  إلىوهناك من عزا التأخير في إصدار المرسوم 

ح والصدمة الناجمة عن موافقة "حماس" غير المتوقعة على شروط الرئيس، وهذا مجرد حركة فت
اجتهاد يمكن أن يكون صائًبا أو خاطًئا. ويمكن دحضه باعتقاد الرئيس، كما ُنِقل عنه، أن فرص 
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"فتح" في االنتخابات القادمة أفضل من السابقة خالًفا لما يعتقد الكثيرون، في ظل التمثيل النسبي 
كامل، وتراجع "حماس" والفصائل عن مبادرة الفصائل الثمانية قبل أن يجف حبرها لصالح ما أراده، ال

وما يعنيه ذلك من إرسال رسالة ضعف للشعب والجميع، وسعي "حماس" لعدم ترشيح مرشح منها 
للرئاسة، ولترشيح شخصيات ليست فاقعة وال من ذوي اللحى )كما نصح السفير القطري محمد 

ي حركة حماس(، شرط أن تكون مقربة منها ومقبولة دولًيا، يمكن أن يصب كذلك لصالح العماد
 الرئيس و"فتح" كونه يذكي الخيار الذي ساروا فيه.

وهناك من يفّسر التأخير في إصدار المرسوم بضرورة بلورة التعديالت على القانون ليستوعب 
ا هو وارد في القانون، مثل إجراء االنتخابات المستجدات التي اتفقت عليها الفصائل، وال تنسجم مع م

التشريعية والرئاسية بالتتابع خاًلفا للتزامن، كما ينص القانون، وهذا صحيح، ولكن ال يفسر التأخير 
 لفترة طويلة.

 سببين: إلىوعلل البعض أن التأخير يرجع 
ح وحماس ومن يرغب السبب األول: استنفاد فرص االتفاق على قائمة مشتركة واحدة بين حركتي فت

من الفصائل والمستقلين، وهذه الفكرة مطروحة بقوة. ويمكن أن تأخذ القائمة المشتركة صيًغا أخرى، 
مثل التوافق على أن ترشح "فتح" في قائمتها مثاًل خمسين أو ستين مرشًحا فقط، و"حماس" مثلها أو 

فاُق على انتخابات محسومة النتائج أقل بعشرة مقاعد. وفي هذه الحالة أو تلك، يتضح أن الهدف االت
 سلًفا.

وتواجه فكرة القائمة المشتركة مباشرة أو بشكل غير مباشر معارضة واسعة حتى داخل حركتي فتح 
 وحماس، ألنها تشكل نوًعا من تحكم القيادة في "فتح" و"حماس" بالقرار، ومصادرة إرادة الشعب.

جعل االنتخابات، على األغلب، بال منافسة حقيقية إن االتفاق على القائمة المشتركة بأي صيغة سي
التزكية، إال إذا عاقب الشعب طرفي االنقسام وصوت لقائمة أو قوائم تهدف لكسر  إلىوأقرب 

االستقطاب الثنائي، وتكون مدعومة من الغاضبين على ما وصلت إليه القضية من كارثة، في ظل 
 لمصالح والمكاسب والوظائف وتمثيل الفلسطينيين.طغيان الصراع بين السلطتين المتنازعتين على ا

إن أسوأ ما يحدث أن وظيفة االنتخابات القادمة محاولة منح الشرعية للوضع الراهن، أي لواقع وجود 
إذا لم يسبقها، أو على  االنقسامجعل االنتخابات مدخاًل إلنهاء  إلىسلطتين كون ال شيء سيؤدي 

ضمن إنهاء االنقسام، من خالل توحيد المؤسسات، واالتفاق على األقل يترافق معها، اتفاق وطني يت
أساس سياسي يجسد القواسم المشتركة، ويتصدى للمخاطر التي تهدد القضية ويوّظف الفرص 
المتاحة، وعلى أسس المشاركة السياسية الحقيقية. ومن دون االتفاق المسبق على إنجاز الوحدة 
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شرعنته  إلىإنهاء االنقسام، بل  إلىلن تقود االنتخابات بخطوات ملموسة وبآلية تطبيق ملزمة؛ 
 والتعايش معه.

الغريب أن من يتهم طرًفا بأنه وكيل أمني لالحتالل، أو يتهم الطرف اآلخر باالنقالب، ويرفض 
اللقاء والحوار معه منذ أكثر من عامين، ال يجد أي غضاضة أو حرج بالحديث عن تشكيل قائمة 

أو تلك من دون اشتراط تراجع االنقالبيين عن انقالبهم ووكالء االحتالل عن مشتركة بهذه الصيغة 
 االلتزامات المجحفة المترتبة على اتفاق أوسلو.

القائمة المشتركة  هذا أمر صعب ولكنه ليس مستحياًل. فالرئيس عبر هذا  إلىهل يمكن التوصل 
جانب تحقق وحدة  إلىنتخابات الرئاسية، المسار يجدد شرعيته ويفتح الطريق ليكون مرشًحا توافقًيا لال

السلطة  إلىشكلية تغطي على واقع االنقسام. وفي المقابل، تنقل "حماس" المسؤولية عن قطاع غزة 
من دون التخلي عن حكم القطاع، وعلى حصة مضمونة من دون مغالبة وال تقزيم لدورها، قد تكون 

رى. كما تحصل على الشرعية التي تساعد على أقل مما تستحق، ولكن أفضل من السيناريوهات األخ
درء المخاطر الناجمة عن تزايد احتمال شن عدوان إسرائيلي ضدها، ال سيما إن لم تلتزم الحكومة 
اإلسرائيلية القادمة باستمرار التفاهمات التي شرعت بإبرامها، ولم تتبلور كلًيا حتى اآلن مع حكومة 

 حركة على االعتراف العربي والدولي.حصول ال إلىبنيامين نتنياهو، إضافة 
السبب الثاني لتأخر صدور المرسوم: انتظار إجراء االنتخابات اإلسرائيلية وتشكيل الحكومة، أو 
تقدير نتائجها المحتملة. وما يعزز ذلك تردد أن االنتخابات التشريعية ستجري في شهر تموز القادم، 

وما يعنيه ذلك من تجدد الرهان على سقوط  أي بعد أن تكون الصورة قد اتضحت في إسرائيل،
المسار السياسي، وسيكون أقل تطرًفا مع  إلىنتنياهو ونجاح بيني غانتس، الذي سيعود إذا فاز 

 السلطة، وأكثر تشدًدا مع سلطة "حماس".
إن الرهان على ما يجري في إسرائيل، وما سيجري في الواليات المتحدة واحتمال سقوط ترامب في 

ات الرئاسية القادمة في تشرين الثاني القادم، وعلى المتغيرات التي تجري ويمكن أن تجري االنتخاب
في اإلقليم والعالم؛ رهان خاسر، سابًقا وحالًيا ومستقباًل، ألن شرط القدرة على االستفادة من 

كون الرهان المتغيرات والفرص المتاحة ودرء أو التقليل من المخاطر الراهنة والقادمة والمحتملة، أن ي
األساسي على الذات وعلى الشعب الفلسطيني الذي أثبت أنه يمكن الرهان عليه، وهذا يعطي 

 األولوية لترتيب البيت الفلسطيني.
رادة فلسطينية قادرة  واستراتيجيةإن البقاء في دائرة انتظار استئناف "المسيرة السلمية" من دون رؤية  وا 

ينية، واالستفادة من التجارب السابقة، سيضّيع الفرص على جمع أوراق الضغط والقوة الفلسط
 المتاحة، ويؤكد مجدًدا على أن من يجرب المجرب عقله مخرب.
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ال نريد تعبيد الطريق أمام "صفقة ترامب" مع أن الجميع ضدها من خالل استمرار االنقسام. ونريد 
صالح، ق إلىونحتاج  ادرة على إنهاء االنقسام، انتخابات تكون جزًءا من عملية تغيير وتجديد وا 
انتخابات تجدد شرعية الوضع الراهن الذي ال يّسر صديًقا ويّسر كل  إلىاألمام، ال  إلىوتنقلنا 
 األعداء.

 17/12/2019االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الّسياسات والّدراسات 
 

 مشاهد فخر واعتزاز من المجتمع الفلسطيني في لبنان .37
 يوسف رزقة

شهرين تقريبًا.. مع بدء التحركات االحتجاجية في لبنان، ازدادت أوضاع الالجئين الفلسطينيين منذ 
بؤسا ومعاناة.. بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتدهور الحالة االقتصادية وتخلي عدد من 

 الشركات والمؤسسات عن مئات من العمال الفلسطينيين.
وأطلقت الجهات الدولية والمنظمات المحلية نداءات إلغاثة مجتمع الالجئين الفلسطينيين في لبنان.. 

 بشكل عاجل.
 لكن الالجئين لم ينتظروا وصول المساعدات أو تلبية النداءات.

سعاف العائالت  إلىبل بادروا  إطالق مبادرات إنسانية تطوعية لخدمة المجتمع وا غاثة المحتاجين وا 
 رة.الفقي

فرق عمل شبابية وتطوعية تجمع الطعام والحصص الغذائية من  إلىمنذ أسابيع تحولت المخيمات 
 أهل الخير وتوزعها على المستحقين.

حصص غذائية.. مأكوالت جاهزة.. مطبخ خيري.. مساعدات عينية.. مالبس.. خضار..تكاليف 
 عالج للمرضى..

 المساجد واألندية والروابط واألحياء..
 شابات في النهار والليل.. تحت المطر..شباب و 

 عدد من التجار والميسورين تبرعوا بشكل مباشر ..
 حتى الفقراء تبرعوا لبعضهم..

 الجميع يتحرك لخدمة المجتمع وتوفير الحد األدنى للفقراء والمحتاجين.
ار، الجميع استشعر عمق األزمة وصعوبتها خاصة أنها أزمة اقتصادية شاملة مع ارتفاع األسع

وتراجع الليرة اللبنانية، وتوقف المصارف، ومنع وصول التحويالت المالية، وتراجع قدرة العائالت 
 على شراء ما تحتاجه.. أو على تسديد أقساط الطالب في الجامعات والمدارس..
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 حركة حماس كانت أول من تحرك وأعلنت عن برنامج إغاثي سيبدأ اليوم األحد ..
كل  إلىارج لبنان بدأتها حملة الوفاء األوروبية صاحبة الفضل في الوصول مبادرات شبابية؛ ومن خ

مجتمعات الالجئين الفلسطينيين التي خصصت أسبوعا كامال إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في 
 لبنان.

مشاهد المبادرات التطوعية وتحركات الشباب في المجتمع ظاهرة صحية وعمل يبعث على األمل 
نجاز نرفع رأسن  ا به.وا 

 وهو محل فخر واعتزاز..
 فتحيًة لكل من بادر وساعد وأقدم على الخير..

 جانب أخيه اإلنسان.. في كل المجتمع داخل وخارج المخيمات. إلىوتحيًة لكل من تطوع ووقف 
 16/12/2019، فلسطين أون الين

 
 نتنياهو العربي بامتياز .38

 طالل عوكل
 ذا يقول المثل الشعبي العربي."من عاشر القوم أربعين يوم" أصبح منهم، هك

ينطبق هذا المثل على بنيامين نتنياهو، الذي يتفاخر بأنه حقق اختراقات مهمة على صعيد العالقة 
مع عدد من الدول العربية. يعاشر نتنياهو العرب، منذ اليوم األول لنجاحه في رئاسة الوزراء عام 

ستفادة مؤخرًا من تدهور األوضاع العربية، باال أو، سواء كان ذلك عبر التخيالت واألوهام، 1996
 التي تمكنه من إجراء اتصاالت مع بعض الدول.

العالقة مع بعض الدول العربية، التي بدورها تمارس هذه العالقة، الشاذة، تتم ببطء، وتردد، وخجل، 
 واالهم بما ينتاب المطبعين من العرب، من خوف إزاء مشاعر جماهيرهم ومجتمعاتهم.

يتفرغ وهو ال يجد ما يفعله في السجن  أنيتفاخر، بهذا اإلنجاز الكسيح، ويمكن له  أننتنياهو يمكن ل
ألن يكتب مذكراته، ويضمنها إشعارًا، ومخطوطات أدبية، تتغنى بإنجازه، لعل ذلك يفرد لتاريخه 

 المليء بالجرائم، صفحة من صفحات تاريخ الحركة الصهيونية.
بقة الزعماء العرب، الذين يمسكون بالسلطة بأظافرهم وأسنانهم، والذين ط إلىنتنياهو ينتمي سلوكيًا 

القبر، بسبب المرض،  إلى إالينظرون ألنفسهم على انهم المخلدون الذين ال يغادرون مواقع الزعامة 
 ثورة. أوبسبب انقالب  أوطول العمر،  أو

حر ما لم تضر" وحين تلحق به  أنتالديمقراطية بالنسبة لنتنياهو وأمثاله، تسير وفق المثل القائل "
 مؤامرة وخداع. إلىضررًا، فان الديمقراطية تتحول 
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حين يتعلق األمر، بمصيره، ومستقبله السياسي والشخصي تصبح الدولة عقيمة، وقضاؤها فاسدًا، 
  ومنحازا، وشرطتها، ومحققوها، متآمرين. عند العرب أمثال نتنياهو، يحيلون المؤامرات التي تستهدفهم 

العوامل الخارجية، لكنهم ال يفعلون شيئًا إزاء مواجهة تلك العوامل، ويصبح الشعب هو الضحية،  إلى
 يدفع الثمن. أنوعليه 

يختلف نتنياهو عن أقرانه في هذه النقطة، فالكل في الداخل متآمر عليه، القضاء والشرطة، وازرق 
لية على المستوطنين الذين ال يقومون ابيض، وليبرمان، وجدعون ساعر، وربما الحقا ستقع المسؤو 

 بثورة الجتثات كل هؤالء وترك الساحة فقط للزعيم المكلف من الرب.
فساح الطريق أمام إمكانية تشكيل حكومة  الكل يوجه له االنتقادات واإلهانات، ويطالبونه باالستقالة وا 

 بمشاركة الليكود لكنه يرفض، ويتشبث ببراءته، وبالكرسي.
كل محاوالته، إلنقاذ نفسه من مقصلة القضاء الذي يتهمه بالفساد وخيانة األمانة، ال  حين ال تنجح

انتخابات ثالثة في غضون اقل  إلىيغلق كل الطرق والسبل، حتى ينتهي األمر  أنيمانع نتنياهو في 
 من عام، لعلها تمنحه أشهرًا أخرى لن يتوقف خاللها عن القيام بأي شيء إلنقاذ نفسه.

يا هذا الزعيم المتعجرف سيكون الليكود الذي سيواجه انتخابات داخلية على زعامته، قبل أولى ضحا
لصالح منافسه ساعر فان الحزب سيشهد  أوكانت النتائج سواء لصالحه  أيانهاية هذا الشهر، ولكن 
 شرخًا كبيرًا في صفوفه.

صل على واحد وثالثين يح أنالليكود بزعامة نتنياهو يمكن  أنفي آخر استطالعات للرأي، ظهر 
 ابيض" على سبعة وثالثين مقعدا. -مقعدًا، فيما يحصل منافسه "ازرق

ان حصل ذلك، وقد يحصل فعاًل، فإن ذلك سيكون بداية الرحلة نحو الطريق الذي سلكه حزب 
 بالكاد يحصل على ما يزيد على نسبة الحسم بقليل. أصبحالعمل مؤسس إسرائيل، الذي 

إسرائيل هي في حالة تحول من سيطرة األحزاب المركزية، ومرحلة القيادات  الطبقة السياسية في
 مرحلة المجموعات الطارئة والزعامات ضعيفة الخبرة. إلىالتاريخية الفاعلة 

هذه إرهاصات التناقض المتزايد بين ادعاء  إننظام حكم انتخابي فقط، بل  أزمةال تعيش  إسرائيل
 ة وطبيعة االحتالل.الديمقراطية وبين حقيقة العنصري

وفي هذا السياق، يترتب على قادة الحركة الصهيونية ان تحضر نفسها للتعامل مع المتغيرات الدولية 
القادمة التي ترشح إمكانية إزاحة الواليات المتحدة عن عرش النظام العالمي، وهو ما يتنبأ به الدكتور 

ية جديدة العام القادم بين الواليات غزالة، الذي يحذر من إمكانية نشوب حرب عالم أبوطالل 
 تصبح الدولة األعظم. أنالمتحدة والصين التي تتقدم بقوة نحو 
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هذا مجرد هراء، وان إسرائيل تشكل قوة،  إنسيقول المنبهرون بالقوة العسكرية والتكنولوجيا اإلسرائيلية 
القوة العسكرية وال حتى ب إالتصنف على أنها تحتل الرقم ثمانية بين الدول، لكن القوة ال تقاس 

 إلىالعراقة، وأصالة التاريخ، ويفتقد مجتمعها  إلىالقيم وتفتقد  إلىإسرائيل تفتقد  أنباالقتصادية، ذلك 
 الكيمياء.

إسرائيل قوية حين تكون أميركا األقوى وحين يكون العرب متشرذمين ضعفاء، وحين يكون 
 ن.الفلسطينيون أيضًا في الوضع الذي هم فيه حتى اآل
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 ثمة شيء ما يحدث ضد اليهود في الواليات المتحدة .39
 لون بنكاسأ

العالم الجديد في  إلىتوجد في الواليات المتحدة السامية. كانت توجد دومًا، منذ وصل أوائل اليهود 
رة الكبرى في القرن السادس عشر، وبدؤوا يستقرون فيها في القرن الثامن عشر وحتى موجات الهج

 نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
سنة األخيرة ال توجد في الواليات المتحدة السامية مؤطرة، وكل نوع من الالسامية  60 – 50في الـ 

يعتبر غير شرعي ظاهرا وغير قانوني بقدر ما يدور الحديث عن تحريض علني أو تمييز واضح. 
سامية في الواليات المتحدة محظور أن ينبع من الحادثة األخيرة أو فقط وعليه، فإن كل بحث في الال

من تراكم المعطيات. هذا تشويه. من المحظور أن نتشوش: الواليات المتحدة ليست دولة السامية، 
 مليون من يهودها. 5.3وال يوجد خطر على 

هة، الالسامية في الواليات في كل ما يتعلق بظاهرة وتواتر الالسامية فيها يوجد تناقض هائل. من ج
المتحدة، بالمنظور التاريخي، اختفت. فاندماج اليهود وتمثيلهم ناجح، واآلراء المسبقة ضد اليهود في 
تراجع كبير، واليهود يعتبرون كجزء من مبنى القوة للمجتمع األميركي منذ منتصف القرن العشرين 

 سنة األخيرة. 40 – 30وبالتأكيد في الـ 
 أكثرنجاحا،  أكثرللميالد، فال يوجد تجمع يهودي  70تواصل الوجود اليهودي منذ العام فحصنا  إذا

ازدهارا، اكثر ثراء، اكثر حرية من المالحقات ويتمتع بحرية دينية اكبر من يهود الواليات المتحدة. 
 والمناَفسة الوحيدة هي مع دولة إسرائيل.

ت عن الالسامية، تنشر معطيات عن ارتفاع ، هناك منظمات تجمع وتحلل المعلوماأخرىمن جهة 
من الخوف وعدم األمان يشعر به يهود الواليات المتحدة  إحساسكبير في مظاهر الالسامية، ويوجد 
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منذ بضعة عقود. ومع الثقافة العامة والسياسة األميركية التي ترفض الالسامية بشكل مطلق ال يمكن 
 .أيضاري فال يمكن الجدال بأن شيئا سيئا يج اإلحساسمع  أماالجدال. 

من العام  األولمصداقية، بأنه في النصف  واألكثرنشرت العصبة ضد التشهير، المنظمة الكبرى 
(، عن الطيف، ابتداء بالتنكيل بيهودي في 2018حادثة السامية )معطى يشابه  780سجلت  2019

وق األبيض"، وانتهاء بحوادث القطار، إفساد كنس، إفساد قبور، نشر مواد السامية عن منظمات "التف
إطالق نار وقتل موجهة ضد اليهود مثلما في جيرسي سيتي في نهاية األسبوع في كنيس "شجرة 

، أو إطالق النار في مدرسة باركالند، فلوريدا في 2018الحياة" في بطرسبورغ في تشرين األول 
رامب. وقسم آخر ينبع من . قسم من هذا ينبع من تمكين "التفوق األبيض" من جانب ت2018شباط 

 الشبكات االجتماعية واالتصاالت التي تربط الالساميين والمجانين بسهولة لم تكن متاحة من قبل.
ثمة أربعة أنواع أساسية من الالسامية: "مؤسساتية" عنصرية مسيحية لكراهية اليهود؛ السامية على 

شغلون بالمال، يسيطرون على البنوك، ، ينأغنياءنمط "بروتوكوالت حكماء صهيون" بموجبها اليهود 
النقد  إلى"؛ والالسامية التي تسللت األبيض، وعلى السياسة؛ السامية "التفوق اإلعالمعلى وسائل 

 المشروع حتى وان كان الذعا وحقيرا، ضد إسرائيل والصهيونية.
الغة في النوعان األخيران هما النشيطان فقط. هذا مثير للحفيظة ومنفر، ولكن ال يجب المب

 االستنتاجات.
 "يديعوت"

 17/12/2019، األيام، رام هللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 32 ص             5112 العدد:             12/17/2019 ثالثاءلا التاريخ: 

                                    

 :ركاريكاتي .40

 
 17/12/2019، القدس ،القدس

 
 
 


